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ПЛАН И П Р О Г Р А М Р А Д А
ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
ЗА 2016. ГОДИНУ
Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин наставља са
реализацијом послова који су утврђени програмом развоја установе, као и
стандардима прописаним у области библиотекарства и библиотечке делатности.
У складу са Законом о библиотечко - информативној делатности, библиотечка
делатност обухвата: прикупљање, обраду, чување и коришћење библиотечке
грађе, прикупљање, обраду и пружање информација и података који се односе
на библиотечку грађу.
1. Стручни кадар Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин"
Библиотека у овом тренутку има укупно 34 запослених радника, од тога 31 на
неодређено, директор и два радника по основу повећаног обима посла, с тим да
један стално запослени радник има решење о мировању радног односа и он је
потенцијално 32 радник на неодређено време, односно 35. радник у библиотеци.
С обзиром на перманентно увећање књижног фонда и стремљења да постане
модерни документационо - информациони сервис, потребно је више стручних
радника, посебно библиотечке струке, висококвалификованих и обучених да без
великих проблема прате све нове трендове у развоју техничких редстава, као и
струке у целини. Неопходно и ургентно решавање питања пријема
дипломираног правника оспособљеног и упућеног за провођење поступка
јавних набавки, затим на обрадном одељењу једно стручно лице са одличним
познавањем мађарског језика, као и једне чистачице.
2. Матична делатност
Као матична библиотека свим типовима библиотека Средњобанатског округа
(97) у обавези смо да вршимо надзор, обуку, помажемо стручно усавршавање
библиотекара, дајемо упутства и смернице за одржавање и формирање фондова,
као и да започнемо израду централног каталога. Неопходно је учешће у раду
Заједнице матичних библиотека Србије, Библиотекарског друштва Србије и
Асоцијације библиотекара Баната, као и стручно усавршавање радника
Библиотеке.
На основу процене тренутног стања књижног фонда Градске народне
библиотеке "Жарко Зрењанин", као и на основу прописаног стандарда
библиотечког пословања за набавку књига Народне библиотеке Србије Градска
народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин је у професионалној и
законској обавези да набави 7500 монографских публикација и 40 наслова
серијских публикација за корисничка одељења.

Потребна финансијска средства за реализацију програма износе око 4.500.000
динара.
Набавка ће се обављати из средстава буџета града Зрењанина, сопствених
средстава, поклоном Министарства културе Републике Србије, Покрајинског
секретаријата за културу и јавно информисање, поклонима аутора,
колекционара и др.).
3. Рад корисничких одељења Градске народне библиотеке "Жарко
Зрењанин"
У 2016. години планира се упис око 8.000 нових чланова на свим одељењима.
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У 2016. години планира се:
- објављивање књиге дечјег писца, песника, водитеља манифестације "Песничка
штафета" у тиражу од 1000 примерака / 200.000,00 дин./
- објављивање књиге добитника награде Фонда "Тодор Манојловић" за
Модерни уметнички сензибилитет за 2014. годину /100.000,00 дин./
- објављивање пет бројева часописа "Улазница" /170.000,00 дин./
- издавање шест наслова нових књига /720.000,00 дин./
Финансијска средства потребна за реализацију издавачког програма Градске
народне библиотеке "Жарко Зрењанин" за 2016. годину, на основу планираног
програма износе око 2.200.000,00 динара.
Средства за објављивање планираних књига и часописа ће се обезбедити из
буџета града Зрењанина, сопствених средстава, учешћем на конкурсима у
Министарству културе и информисања Републике Србије и Покрајинском
секретаријату за културу и јавно информисање, донацијама и др..
5. Активности Фонда "Тодор Манојловић"
Део активности Фонда "Тодор Манојловић" реализоваће се у периоду јануар март 2016. године. Одржаће се седница Управног одбора Фонда, проглашење
добитника награде за модерни уметнички сензибилитет Фонда „Тодор
Манојловић“, као и промоција књиге претходног лауреата награде. Задатак је и
управног одбора фонда и библиотеке за већим ангажовањем на плану
популаризације дела Тодора институцијама које чувају његову заоставштину,
подразумевајући и везе ван граница наше земље. Финансијска средства за
реализацију програма требају се обезбедити конкурисањем код републике и
покрајине у циљу релаксације притиска на градски буџет. Потребна
финансијска средства за реализацију програма износе 600.000,00 дин.

6. Фонд Вујица Решин Туцић и Војислав Деспотов
Фонд додељује награду Традиција авангарде за свој допринос авангардној
уметности. Награда се уручује сваке године на први дан пролећа, који је уједно
и светски дан поезије. Финансијска средства за реализацију програма Фонд
обезбеђује конкурисањем код Републике и Покрајине. Потребна средства за
реализацију програма износе 500.000,00 динара.

7. Књижевне вечери и манифестације Градске народне библиотеке
„Жарко Зрењанин“
Градска народна библиотека и у овим, по културу оскудним и рестриктивним
временима, мора сачувати традицију одржавања редовних манифестација, пре
свега Песничке штафете као и Читалачке значке. Песничка штафета спада у ред
репрезентативних културних манифестација на Републичком нивоу.Одвија се у
току две недеље, где песници обилазе подручје наше општине и Средњег Баната
и гостују код 50 – 60 школа, уз присуство 6000 – 10000 ученика и уз активно
учешће 2000 – 3000 ђака. Поред, већ наведених трошкова објављивања књиге,
за организацију и реализацију манифестације предвиђено је 560.000,00 динара.
Предвиђени трошкови организације манифестације Читалачка значка су на
нивоу од 150.000,00 динара.
Библиотека ће учествовати на београдском сајму књига, са планираним
средствима у износу од 140.000,00 динара.
Планирано је одржавање најмање двадесет промоција, стручних скупова и
књижевних вечери за које треба планирати 300.000,00динара.
У 2016-тој години Библиотека планира да кроз рад са децом, младима и старима
развија међусобно поштовање и разумевање. Циљ је упознавање наизглед
неспојивих група ( децу/старије ), истицање њихових заједничких интересовања
и особина која их могу повезати. Као резултат се добија развијенија емпатија за
друге, поштовање према туђим потребама, према различитости, повезивање
установа и развијање читалачких навика ( 1.500.000,00 динара).
У 2016-тој години Научно одељење са завичајном збирком покушаће да
пронађе најбољи начин да унапреди сарадњу са зрењанинским средњим
школама, односно матурантима и ученицима трећих разреда којима предстоји
писање матурског рада, као и других семинарских и писмених радова. За
успешно реализовање ове програмске активности неопходно је 150.000,00
динара – набавка литературе, материјала за припрему и штампање анкета,
вежби и практичних радова ученика.
Библиотека у 2016-тој години планира да се кроз субкултурне садржаје
приближи младима и читалачкој публици која до сада није налазила своје место
у библиотеци. Кроз изложбе, разговоре, трибине, осликавања Библиотека ће
бити отворена за нове кориснике – 200.000,00 динара.
Библиотека ће узети учешће на стручним библиотечким скуповима и
семинарима са планираним трошковима од 50.000,00 динара.
Финансијска средства за реализацију програма од 3.050.000,00 динара
планирамо да реализујемо приходима из буџета града Зрењанина ,
Покрајинског секретаријата за културу, Министарства културе републике
Србије, као и из сопствених средстава библиотеке.
8. Опрема
У 2015-тој години је започето коришћење бар кода у библиотеци, тако да је у
2016-тој потребно наставити опремање са бар код штампачима- 110.000,00
динара. Планирана је куповина скенера за дигитализацију у износу од
150.000,00 .Како је Библиотека коначно повезана на академску мрежу, потребно

је извршити замену дела мрежне инфраструктуре у згради како би се могла
искористити пуна брзина ове конекције. За ту намену је потребно набавити 12
8-портних свичева који имају брзину од 1000 Мбит/с. ( 60.000,00 динара); по
правилнику за ИТ потребно је мењати опрему која је старија од 4 године, а исте
има, па је предвиђена набавка 6 рачунара да се замене стари ( 6 рачунара
240.000,00 динара и 4 монитора 60.000,00 динара; по горе споменутом
правилнику потребно је и да сви рачунари буду обезбеђени УПС-ом; како су се
временом сви стари Упс-ови покварили, потребно је набавити нове; постоји 10
рачунара којима је исти неопходан због природе посла ( 150.000,00
динара).Планирана је куповина нових ласерских штампача како би се заменили
стари ( 40.000,00 динара). С обзиром на активности Библиотеке постоји потреба
за набавком преносног система за озвучење ( појачало, пар звучника и
микрофон у износу од 100.000,00 динара).
Потребна финансијска средства за набавку опреме износе 950.000,00 динара; из
буџета града Зрењанина 450.000,00 динара а остатак на конкурсима код
Покрајинског секретаријата за културу, Министарства културе републике
Србије, као и из сопствених средстава библиотеке.
9. Адаптација простора
У 2016-тој планирано је проширење простора – овај простор би морао да буде
архитектонски складно повезан са постојећим здањем. Минимална средства
потребна за реализацију износе 100.000,00 динара.
Планирана је и замена постојеће расвете у библиотеци, штедљивим сијалицама
чиме се дугорочно смањује потрошња електричне енергије, али се и добија боље
осветљење унутар библиотеке. Потребна средства за реализацију износе
150.000,00 динара.
Наведена средства ће се обезбедити у буџету града Зрењанина, али и
конкурсима код Покрајинског секретаријата за културу, Министарства културе
републике Србије, као и из сопствених средстава библиотеке.

У Зрењанину
17.12.2015.

Милан Бјелогрлић, директор

